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Avoin kirje Ylivieskan kaupunginhallitukselle,
Ylivieskan kaupunginhallitus on 23. syyskuuta, 2014 luovuttanut Pro Ylivieska -mitalin johtaja Tapio Helanderille, yrittäjä Juha Kärkkäiselle, näyttelijä Minttu Mustakalliolle sekä tohtori Hannu Rajaniemelle. Päätöksen
Pro Ylivieska -mitalin saajista tekee Ylivieskan kaupunginhallitus. Kaupunginhallitukseen on vaalikaudeksi
2013–2016 valittu seuraavat yhdeksän jäsentä: Juha Autio (Kesk.), Kaisa Haapakoski (Kesk.), Jouko Hannula
(Kesk.), Samuli Kärkinen (Kesk.), Kaija-Maija Perkkiö (Kesk.), Markku Jussila (Kok.), Karoliina Nevalainen
(Kok.) Tarmo Hirvelä (PS) ja Tiina Junttila (SDP). Kaupunginhallituksen päätös mitalin saajista on tietojemme
mukaan ollut yksimielinen.
Kaupunginhallitus on ollut tietoinen siitä, että mitalin saajista yksi, yrittäjä Juha Kärkkäinen on 21.10.2013
henkilökohtaisesti tuomittu Ylivieskan käräjäoikeudessa sakkotuomioon kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Kärkkäisen omistama tavarataloyhtiö Kärkkäinen Oy tuomittiin yhteisösakkoon samasta syystä. Tuomio
ei kaupunginhallituksen päätöksentekohetkellä ollut lainvoimainen, sillä Juha Kärkkäinen oli valittanut tuomiosta hovioikeuteen. Rovaniemen hovioikeus päätti 17.10.2014 pitää ennallaan käräjäoikeuden tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto ry:n yhtenä keskeisimpänä tehtävänä on vaalia ja ajaa Suomen juutalaisten etuja muun muassa seuraamalla yhteiskunnallista keskustelua ja osallistumalla siihen tarpeen
vaatiessa. Keskusneuvosto on useaan otteeseen joutunut puuttumaan maamme tiedotusvälineissä ja erilaisissa
julkaisuissa aika ajoin esiintyvään antisemitismiin. Äärimmäisissä tapauksissa tahot, jotka ovat mielestämme
syyllistyneet rikoslain 11 luvun 10 §:n tarkoittamaan kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, on saatettu teoistaan lailliseen edesvastuuseen joko Keskusneuvoston toimesta tai sen myötävaikutuksella. Toistaiseksi jokainen näistä oikeustapauksista on johtanut tuomioon, ja koska Kärkkäisen tapaus ei sisällä minkäänlaisia ennakkotapauksen tunnusmerkkejä, meillä on perusteltu syy uskoa, että hovioikeuden päätös saa lainvoiman.
Sivistys- ja oikeusvaltio Suomen lainsäätäjät pitävät kiihottamista kansanryhmää vastaan ja muita vihapuheita
vakavina rikoksina. Kyse on rasismista. Siksi enimmäisrangaistus kyseisestä rikoksesta on kaksi vuotta vankeutta. Kaupunginhallitus otti huomattavan riskin myöntäessään Pro Ylivieska –mitalin Juha Kärkkäiselle ennen
hovioikeuden päätöstä. Nyt kun päätös on julkistettu, kaupunginhallitus on faktisesti antanut tunnustuksen rikoksesta tuomitulle oman kaupungin miehelle. Kaupunginhallituksen kiire mitallin myöntämisessä Kärkkäiselle kesken vireillä olevaa oikeusprosessia osittaa poikkeuksellisen huonoa harkintaa. Mitä kaupunginhallitus halusi viestittää? Sitäkö, että Rovaniemen hovioikeuden olisi pitänyt palauttaa ylivieskalaisen Juha Kärkkäisen
kunnia ja vapauttaa hänet, koska kaupunginhallitus suuressa viisaudessaan oli myöntänyt hänelle Pro Ylivieska
-mitalin. Vai sitäkö, että Kärkkäisen vastuulla olleet toistuvat antisemiittiset kirjoitukset Magneettimediassa eivät Ylivieskan kaupunginhallituksen mittapuun mukaan itse asiassa olleetkaan rikoksia – korkeintaan pikkusyntejä. Palkinnonjakoseremoniassa anoastaan näyttelijä Minttu Mustakallion kritisoi julkisesti Juha Kärkkäisen palkitsemista seuraavin sanoin: ”Nuhteettomana, suvaitsevaisuuteen kasvatettuna ihmisenä minun on
vaikea ymmärtää, että räikeästä juutalaisvihasta tuomittu Kärkkäinen sai Pro Ylivieska -mitalin. Itse en hyväksy minkäänlaista rotuun tai uskontoon kohdistuvaa syrjintää."
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Tosiasia on, että Ylivieskan kaupunginhallitus, asettuessaan rasismista syytetyn – ja tuomitun – Juha Kärkkäisen puolelle, on tahrannut sekä kaupunkinsa että kaupunkilaistensa maineen. Poliittisista päätöksistä joutuu
enemmin tai myöhemmin kantamaan poliittisen vastuun. Kaupunginhallituksella on edessään leegio toimintavaihtoehtoja. Viimekädessä päätöksen tekevät Ylivieskan kaupungin asukkaat.
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